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1. Tuberculose 

O medicamento Rifampicina 300mg + Isoniazida 150mg (RH 300/150mg) ou 2x1 dose 

plena foi incorporado no Sistema Único de Saúde por meio da Portaria nº 30, de 28 de 

agosto de 2018, e sua distribuição aos municípios iniciou-se no mês de setembro/2021. 

A inserção dessa nova apresentação do medicamento Rifampicina + Isoniazida 

(300mg+150mg) tem o objetivo de aumentar a adesão ao tratamento pelos pacientes, tendo 

em vista que haverá redução do número de comprimidos administrados diariamente.  

O medicamento Rifampicina +Isonizaida 150/75mg (2x1 - meia dose) passará a ser 

utilizado, preferencialmente, para ajuste de dose. 

Sendo assim, os esquemas de tratamento para tratamento da tuberculose passarão a ser os 

descritos nos quadros 1 e 2. 

 

Quadro 1 - Esquema básico do tratamento da tuberculose em adultos e adolescentes (maiores 

de 10 anos). 

Esquema e duração Faixa de peso Dose 

 

2 meses de RHZE (4 em 1) – fase de 

ataque 

20 a 35 kg 2 comprimidos 

36 a 50 kg 3 comprimidos 

51 a 70 kg 4 comprimidos 

>70 kg 5 comprimidos 

 

 

 

 

4 meses RH (2 EM 1) – fase de 

manutenção 

20 a 35 kg 1 comprimido de RH 300+150 mg 

36 a 50 kg 1 comprimido de RH 300+150 mg + 1 

comprimido de RH 150+75 mg 

51 a 70 kg 2 comprimido de RH 300+150 mg 

>70 kg 2 comprimido de RH 300+150 mg + 1 

comprimido de RH 150+75 mg 

Fonte: Manual para Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil (Brasil, 2019, 2 ed.)  
R – Rifampicina; H – isoniazida; Z – Pirazinamina; E – Etambutol. 
 

Tema: 

Tratamento de tuberculose e hanseníase – nova apresentação 

de medicamento e alteração do tratamento 

Estabelecida em: 15/10/2021 

Setor: Secretaria Municipal de Saúde/Superintendência de 

Atenção a Saúde/Diretoria de Assistência Farmacêutica 
Revisada em: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO A SAÚDE 
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

 

NOTA INFORMATIVA 001/2021 – MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS 
 

2 
 

 
Quadro 2 – Esquema Básico para o tratamento da TB meningoencefálica e osteoarticular em 

adultos e adolescentes (≥ 10 anos de idade) 

Esquema e duração Faixa de peso Dose 

 

2 meses de RHZE – fase de ataque 

20 a 35 kg 2 comprimidos 

36 a 50 kg 3 comprimidos 

51 a 70 kg 4 comprimidos 

>70 kg 5 comprimidos 

 

 

 

 

10 meses RH – fase de manutenção 

20 a 35 kg 1 comprimido de RH 300+150 mg 

36 a 50 kg 1 comprimido de RH 300+150 mg + 1 comprimido 

de RH 150+75 mg 

51 a 70 kg 2 comprimido de RH 300+150 mg 

>70 kg 2 comprimido de RH 300+150 mg + 1 comprimido 

de RH 150+75 mg 

Fonte: Manual para Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil (Brasil, 2019, 2 ed.)  
R – Rifampicina; H – isoniazida; Z – Pirazinamina; E – Etambutol. 

 

1.2 Disponibilidade nas farmácias distritais e orientações de uso 

O medicamento Rifampicina 300mg + Isoniazida 150mg (RH 300/150mg) já está 

disponível no almoxarifado para distribuição às farmácias, a solicitação deverá ser realizada 

para a Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF, conforme fluxo já estabelecido. O 

código do medicamento para solicitação a CAF é o 3.1.9361. 

 

A Rifampicina 300mg + Isoniazida 150mg (RH 300/150mg) deverá ser usada para os 

pacientes de Contagem que estão iniciando o terceiro mês de tratamento (fase de 

manutenção) a partir do mês de outubro de 2021. 

 

Os pacientes que já iniciaram o uso de Rifampicina 150 mg + Isoniazida 75mg deverão 

MANTER essa apresentação até a conclusão do tratamento. 

Ressaltamos a importância da divulgação da alteração no esquema de tratamento da 

tuberculose para as equipes de saúde e para os pacientes, a fim de que o tratamento 

seja realizado de forma segura e efetiva. 
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2. Hanseníase 

Em 2018, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de 

Saúde – Conitec, por meio do Relatório de Recomendação nº 399/2018, recomendou ao 

Ministério da Saúde a ampliação do uso do medicamento clofazimina para tratamento da 

hanseníase paucibacilar no âmbito do SUS, o que significa dizer que os pacientes 

acometidos pela forma clínica paucibacilar também deverão ser tratados com 

poliquimioterapia composta por três medicamentos (rifampicina + dapsona + clofazimina – 

antigo blíster multibacilar).  

Diante disso, a associação dos fármacos rifampicina + dapsona + clofazimina, na 

apresentação de blísteres, para tratamento de hanseníase, passa a ser denominada 

“Poliquimioterapia Única – PQT-U”. O esquema de tratamento está descrito no quadro 3. 

 

Quadro 3 - Esquema único de tratamento da hanseníase em adultos e crianças 

ESQUEMA ÚNICO DE TRATAMENTO DA HANSENÍASE   -   

POLIQUIMIOTERAPIA 

DURAÇÃO DO TRATAMENTO 

HANSENÍASE 

PAUCIBACILAR 

HANSENÍASE 

MULTIBACILAR 

  Rifampicina (RFM) uma dose mensal de 600mg 
(duas cápsulas de 300mg) com administração 
supervisionada. 

6 cartelas em até 
9 meses 

12 cartelas em 
até 18 meses 

 Dapsona (DDS) uma dose mensal 100mg 
supervisionada e uma dose diária 100mg 
autoadministrada. 

Adulto- PQT único 
adulto           

(código 3.1.369) 

Clofazimina (CFZ) uma dose mensal de 300mg (três 
capsulas de 100mg) com administração 
supervisionada e uma dose diária de 50mg 
autoadministrada. 

Criança – PQT 
único 

(código 3.1.452) 

Rifampicina (RFM) uma dose mensal de 450mg 
(uma cápsula de 150 mg e uma cápsula de 300mg) 
com administração supervisionada. 

Dapsona (DDS) uma dose mensal 50mg 
supervisionada e uma dose diária 50mg 
autoadministrada. 

Clofazimina (CFZ) uma dose mensal de 150mg (três 
capsulas de 50 mg) com administração 
supervisionada e uma dose diária de 50mg 
autoadministrada em dias alternados. 

Fonte: Coordenação geral de Hanseníase e Doenças em Eliminação – CGHDE/DEVIT/SMS/MS 
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2.1 Orientações de prescrição e tratamento 

 As prescrições para uso da associação rifampicina + dapsona + clofazimina, passam 

a figurar com a denominação “Poliquimioterapia Única – PQT-U”, tanto para casos 

paucibacilares, quanto casos multibacilares;  

 Todos os pacientes diagnosticados com hanseníase paucibacilar que iniciem 

tratamento farmacológico a partir do 2º semestre de 2021, passam a ser tratados 

com Poliquimioterapia Única – PQT-U (associação rifampicina + dapsona + 

clofazimina), por seis meses;  

 Todos os pacientes diagnosticados com hanseníase paucibacilar que iniciaram 

tratamento farmacológico até o 1º semestre de 2021, serão mantidos em tratamento 

farmacológico com o blister paucibacilar (associação rifampicina + dapsona), por seis 

meses;  

 Os pacientes diagnosticados com hanseníase multibacilar, a partir do 2º semestre de 

2021, manterão o tratamento farmacológico com Poliquimioterapia Única – PQT-U 

(rifampicina + dapsona + clofazimina), por doze meses. 
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